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1
Saimen

Peliohjeet
Pelipohja on tekstikirjassa s. 8–9.
– Muodostakaa 4–5 hengen ryhmä.
– Valitkaa keskuudestanne tuomari, joka lukee pelin aikana Puhekuplakortit ja 
 Ohjekortti-monisteen. 
– Sekoittakaa Puhekuplakortit ja asettakaa ne pinoon puhekuplatehtävä alaspäin  
 tuomarin eteen. Tuomari tarvitsee myös Ohjekortti-monisteen.
– Pisin pelaaja aloittaa.
– Pelissä edetään heittämällä noppaa ja etenemällä nopan silmäluvun verran.
– Vuorossa oleva pelaaja toimii tuomarin lukemien ohjeiden mukaisesti.
– Voittaja on pelaaja, joka ensimmäisenä pääsee tasaluvulla takaisin Maarianhaminan  
 ympyrään.

 Tuomari lukee ohjeen Ohjekortti-monisteesta kyseisen numeron  
 kohdalta. Pelaaja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti / suorittaa  
 annetun tehtävän.

 Tuomari nostaa päällimmäisen kortin Puhekuplakorttien pinosta ja  
 lukee tehtävän. Jos tehtävän suorittaa onnistuneesti, saa pelaaja edetä  
 kaksi askelta eteenpäin. 
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1
Saimen

Käytä kaikkia mahdollisia apuvälineitä 
 löytääksesi vastaukset kysymyksiin. Mitä 
 nopeammin osaat vastata, sitä nopeammin 
pääset takaisin koti-Suomeen!

1 Saimaa
Suomi on tuhansien järvien maa: täällä on  
noin 190 000 järveä. Saimaa on Euroopan suu-
rin yhtenäinen järvialue, jossa on 120 järveä 
ja 14 000 saarta. Mikä suomalaisen luonnon-
suojelun symboli on saanut nimensä alueen 
mukaan? Jos tiedät vastauksen, saat heittää 
noppaa uudelleen. Jos et tiedä, sano seuraava 
lause ruotsiksi: ”Sjön Saimen är en skön plats 
där själen vilar.”

2 Turku 
Turku, Suomen vanhin kaupunki, perustettiin 
1200-luvulla. Turusta pääsee laivalla Maarian-
haminan kautta Tukholmaan. Mikä on risteily-
lipun ikäraja? Jos tiedät vastauksen, pääset 
laivalla Tukholmaan. Jos et tiedä, sano kym-
menen kertaa: ”Finlands Åbo”.

3 Maarianhamina
Laiva pysähtyy Ahvenanmaan pääkaupungissa 
Maarianhaminassa. Ahvenanmaalla on oma lip-
pu. Jos muistat lipun värit, voit jatkaa matkaasi 
Tukholmaan. Jos lipun värit ovat unohtuneet, 
jäät kahden heittovuoron ajaksi syömään 
 Ahvenanmaan herkullisia pannukakkuja.

4 Tukholma
Tukholma on perustettu 1200-luvun alussa, ja 
se on rakennettu saarille. Ruotsin rahayksikkö 
on kruunu. Joskus puhutaan myös joukkueesta 
Tre Kronor. Mistä lajista ja joukkueesta on kyse? 
Jos tiedät vastauksen, pääset kolme askelta 
eteenpäin. Jos et tiedä, jäät Tukholmaan seu-
raavaksikin heittokierrokseksi.

5 Kiiruna
Kiiruna on maailman toiseksi suurin kunta 
pinta-alansa (20 000 km²) perusteella. Kiirunan 
kunnassa sijaitsee myös Ruotsin korkein vuori. 
Mikä on vuoren nimi? 

6 Huippuvuoret
Huippuvuoret on Norjalle kuluva saaristo. 
Huippuvuorilla asuu n. 2500 ihmistä. Mutta 
kuinka monta jääkarhua siellä asuu? Jos  
tiedät vastauksen, voit heittää noppaa 
uudelleen. Jos et tiedä, jäät pääkaupunkiin 
 Longyearbyeniin opettelemaan moottori-
kelkalla ajamista yhden heittovuoron ajaksi.

7 Hekla
Hekla on Islannin suurin tulivuori. Se on  
40 km pitkä ja 7 km leveä. Hekla on myös 
 Islannin aktiivisin tulivuori, mutta keväällä 
2010 eräs toinen islantilainen tulivuori 
 purkautui. Purkaus pysäytti Euroopan lento-
liikenteen moneksi päiväksi. Mikä tulivuori  
oli kyseessä? Jos tiedät vastauksen, jatka 
 matkaasi Grönlantiin. Jos et tiedä, näytä  
miten saat tulivuorimaisen vihanpurkauksen 
(Saa käyttää ääntä!).

8 Reykjavik
Reykjavik on Islannin pääkaupunki. Yleisin 
kulkuneuvo Reykjavikissa ja Islannissa on 
nykyään maastoauto, mutta ennen vanhaan 
matkaa taitettiin islanninhevosella. Tämä 
hevosrotu on pieni, mutta se pystyy hyvin 
kantamaan noin 100 kilon painon. Islannin-
hevosella on kaksi omaa askellajia.  Mainitse 
yksi. Jos tiedät vastauksen, voit ratsastaa 
tukka hulmuten kaksi askelta eteenpäin. Jos 
et tiedä, laukkaa luokkahuoneen ympäri yksi 
kierros.

9 Qaasuitsup
Grönlannissa on oma koirarotu, grönlannin-
koira. Se on luonteeltaan itsenäinen, voimakas 
ja peräänantamaton. Rotumääritelmän 
 mukaan kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat 
sallittuja albiinoa lukuun ottamatta. Sano 
ruotsiksi neljä väriä, jonka värinen koira 
voisi olla. Jos tiedät vastauksen, voit  jatkaa 
 matkaasi Färsaarille. Jos et tiedä, odota yksi 
heittovuoro ja yritä opetella lausumaan 
 Qaasuitsup, joka on yksi Grönlannin kunnista.

Ohjekortti 

saimaannorppa / saimenvikare

21

sininen, keltainen, punainen

Ruotsin jääkiekkomaajoukkue

Kebnekaise

n. 3000

Eyjafjallajökull

töltti ja passi

Esim. brun, svart, vit, grå
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Saimen

10 Sisimiut – Arctic Circle Race
Osallistut maailman haastavimpaan hiihto-
kilpailuun: hiihdät 160 kilometriä arktisissa 
olosuhteissa. Grönlannin kaupunkien välillä  
ei ole teitä eikä rautatieverkostoa. Miten 
 ihmiset matkustavat kaupungista toiseen?  
Jos osaat mainita kaksi kulkuvälinettä  
ruotsiksi, saat hiihtää viisi askelta eteenpäin. 
Jos et tiedä, suksesi lipsuvat ja palaat kaksi 
askelta taaksepäin.

11 Nuuk (pääkaupunki)
Grönlanti on maailman suurin saari,  jonka  
pinta-alasta lähes 80 prosenttia on jään  
peitossa. Grönlantilaiset käyttävät maastaan  
nimeä Kalaallit Nunnaat, ihmisten maa. Mitä 
Grönlannin tanskankielinen nimi Grønland 
tarkoittaa? Saagan mukaan nimen keksi  
Islannista karkotettu viikinki Erik Punainen, 
joka halusi houkutella uudelle kotisaarelleen 
asukkaita. Jos tiedät vastauksen, saat heittää 
noppaa uudelleen. Jos et tiedä, jäät ihailemaan 
pelottavia Tupilak-veistoksia kaupungin-
museoon yhden heittovuoron ajaksi. 

12 Färsaaret
Färsaaret tunnetaan kauniista luonnosta ja 
lampaista. Färsaarilla puhutaan omaa kieltä, 
joka on sekoitus norjaa ja  islantia. Färsaarilla 
on itsehallinto, mutta  mihin maahan Färsaaret 
kuuluu? Jos tiedät vastauksen, saat ottaa  
kolme askelta eteenpäin. Jos et tiedä, matki  
färsaarelaista l ammasta yhden heitto vuoron 
ajan.

13 Galdhöpiggen
Norjassa voit hiihtää myös kesäisin, esimer -
kiksi Galdhöpiggenillä, joka on Pohjois- 
Euroopan kor kein vuori. Eräs hiihtolaji on  
kotoisin 1800-luvun Norjasta. Laji  muistuttaa 
vähän laskettelua, mutta toinen polvi on 
koukussa ja toinen jalka suorempana. Lajissa 
käytetään hiihtojalkinetta, joka on vain  
kärjestä  suksessa kiinni. Mikä hiihtolaji on 
 kyseessä? Jos tiedät vastauksen, saat hiihtää 
neljä askelta eteenpäin. Jos et tiedä, palaa  
kuusi askelta taaksepäin. 

14 Oslo
Oslossa voit kävellä pitkin kävelykatu 
Karl  Johans Gadea tai kuljeskella Vigelandin 
 puistossa, jossa on satoja patsaita. Oslossa 
 sijaitsee myös suuri valkoinen rakennus, 
 jonka katolla voi kävellä. Mikä rakennus 
on kyseessä? Jos tiedät vastauksen, jatka 
 matkaasi Tanskaan ja Skageniin. Jos et   
tiedä, palaa takaisin kolme askelta.

15 Skagen
Skagen on alue Tanskassa. Skagenissa on 
erityisen kaunis valo, koska paikka on  meren 
ympäröimä kolmelta puolelta. Alueella on 
 pitkiä hiekkadyynejä, joista osa liikkuu koko 
ajan vähän. Skagenissa yhtyy kaksi merta, 
mitkä meret ne ovat? Jos tiedät vastauksen, 
pääset suoraan Kööpenhaminaan. Jos et tiedä, 
odota yksi heittokierros. 

16 Kööpenhamina
Amalienborgin linna on Kööpenhaminassa 
sijaitseva Tanskan kuningasperheen talvi-
koti. Lähellä Kööpenhaminaa, Helsingörissä, 
sijaitsee Kronborgin linna, jonne sijoittuu eräs 
Shakespearen tunnetuimmista näytelmistä. 
Näytelmän päähenkilö on Tanskan prinssi, 
joka lausuu sanat: ”Ollako, vai eikö olla, siinä 
pulma”. Mikä on hahmon nimi? Jos tiedät 
vastauksen, voit lentää Helsinkiin. Jos et 
tiedä vastausta, jäät tutustumaan Kronborgin 
 linnaan yhden heittovuoron ajaksi. 

17 Helsinki
Helsingissä puhutaan stadin slangia. Se on 
murre, johon usein sekoittuu sanoja muista 
kielistä, kuten ruotsista tai venäjästä, esimer-
kiksi safka (ruoka, venäjän zavtrak) ja kledjut 
(vaatteet, ruotsin kläder). Helsingissä raitio-
vaunua kutsutaan nimellä spora. Mistä sana 
spora tulee? Jos tiedät vastauksen, pääset 
maaliin ja olet voittaja!

Ohjekortti 

flygplan, båt, helikopter

Vihreä maa

Tanska

Telemark

Oslon oopperatalo

Pohjanmeren Skagerrak ja Itämeren Kattegat

Hamlet

ruotsin kielen sanasta spårvagn
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Sano ruotsiksi 

Luettele ruotsiksi värit 

Luettele ruotsiksi numerot 

Luettele ruotsiksi numerot 

Kysy ruotsiksi

Kysy ruotsiksi

Sano ruotsiksi

Sano ruotsiksi 

Luettele ruotsiksi järjestysluvut

Sano ruotsiksi

Sano ruotsiksi

Kysy ruotsiksi

  Kaksi lippua  
Peppi Pitkätossu -elokuvaan.  

   

20–15

15–10

Millainen sää on?

Missä sinä asut?

Mikä sinun  
puhelin numerosi on?

Tänään tuulee.

Hei sitten!

1.–5.

Ole hyvä.

Tervetuloa!

Norden runt -pelin puhekuplakortit

Två biljetter till filmen Pippi Långstrump.

röd, gul, blå, grön

tjugo, nitton, arton (aderton), sjutton,  
sexton, femton

femton, fjorton, tretton, tolv, elva, tio

Hur är vädret?

Var bor du?

Vad är ditt telefonnummer? 

Det blåser idag.

Hejdå! 

(den) första, andra, tredje, fjärde, femte

Varsågod.

Välkommen! 
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Norden runt -pelin puhekuplakortit

Norden runt Norden runt

Norden runt Norden runt

Norden runt Norden runt

Norden runt Norden runt

Norden runt Norden runt

Norden runt Norden runt
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Sano ruotsiksi 

Kysy ruotsiksi 

Sano ruotsiksi 

Kysy ruotsiksi

Sano ruotsiksi

Sano ruotsiksi.

Sano ruotsiksi

Sano ruotsiksi 

Sano ruotsiksi

Sano ruotsiksi

Sano ruotsiksi

Sano ruotsiksi

Hyvää viikonloppua!

Missä rautatieasema 
sijaitsee?

Nähdään!

Milloin olet syntynyt?

Aurinko paistaa.

Ravintola sijaitsee  
hotellin vieressä.

Puhun suomea, englantia  
ja ruotsia.

Kiitos samoin!

24.12.2015.

Hauska tavata!

Hyvää yötä!

Kello on kaksikymmentä  
yli seitsemän.

Norden runt -pelin puhekuplakortit

Trevligt veckoslut!

Var ligger järnvägsstationen?

Vi ses!

När är du född?

Solen skiner.

Restaurangen ligger bredvid hotellet.

Jag talar finska, engelska och svenska.

Tack detsamma!

den tjugofjärde december / i tolfte 
tjugohundrafemton

Trevligt att träffas!

God natt!

Klockan är tjugo över sju.
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Norden runt -pelin puhekuplakortit

Norden runt Norden runt

Norden runt Norden runt

Norden runt Norden runt

Norden runt Norden runt

Norden runt Norden runt

Norden runt Norden runt


